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Jouw natuurlijke
kracht en kwaliteiten
in beeld

Krijg inzicht in jouw eigen natuurlijke kracht 
en kwaliteiten en in die van anderen om jou 
heen!

Ontdek en versterk jouw eigen 
natuurlijke kracht en kwaliteiten tijdens 
een van de workshops van IINUA.

• Wat drijft jou?  

• Wat zijn jouw belangrijkste kwaliteiten? 

• Waarvan krijg jij energie? 

• Wat bepaalt jouw motivatie?

• Met wie werk je graag samen en waarom?

In deze workshop help ik jou ontdekken wie 

jij echt bent, waar jouw kracht zit, waar jij 

energie van krijgt en wat jouw belangrijkste 

valkuilen zijn.  Ik leer jou je kracht beter te 

benutten en tevens gebruik te maken van de 

kracht en kwaliteiten van de mensen om jou 

heen.

Nieuwsgierig geworden? Lees verder op de 

achterkant.

“Zelfinzicht is de beste basis 
voor groei en ontwikkeling”



“De workshop “Jouw natuurlijke kracht en 
kwaliteiten in beeld” is een fijne workshop! 
In korte tijd heeft Gerda mij inzicht gegeven 
in waar mijn kracht zit en hoe ik deze nog 
beter kan gebruiken. En door het inzicht in de 
verschillende profielen van mensen heeft zij 
mij geleerd meer bewust te communiceren met 
mensen die een ander profiel hebben dan ik.“

Voor wie
Deze workshop vormt een goede basis voor 
iedereen die …
• meer waarde uit zichzelf wil halen
• vastloopt in persoonlijke kwesties in  

werk of privé
• denkt aan een carriereswitch
• leidinggevende is en het beste wil halen uit 

zichzelf en zijn of haar medewerkers

Tevens is deze workshop aan te vragen voor 
groepen of teams.

Hoe
Middels de ‘CVI-methodiek’* worden – op 
basis van een door jou vooraf ingevuld online 
assessment – jouw kracht en kwaliteiten in beeld 
gebracht. Jouw valkuilen, voorkeursleerstijl en 
manier van communiceren worden tevens 
zichtbaar gemaakt. 

Tijdens de workshop geef ik jou eerst groepsgewijs 
een toelichting op jouw resultaten, waarna je via 
praktische handvatten en oefeningen samen met 
de andere deelnemers gaat ontdekken en ervaren 
op welke manier jij beter gebruik kunt maken 
van jouw eigen kwaliteiten en tegelijkertijd van 
die van anderen om jou heen. 

Resultaat 
Met een goed inzicht in jezelf en het bewust 
gebruik kunnen maken van jouw eigen kracht 
en kwaliteiten en die van de mensen om jou 
heen, heb jij een goede basis voor onder meer:
• groei en ontwikkeling - van jouzelf en van 

jouw eventuele medewerkers of mensen om 
jou heen 

• de aanpak van persoonlijke kwesties in werk 
of privé

• het kiezen van een nieuwe studie of baan 

Tijdsduur en investering
De duur van deze workshop bedraagt 3 uur. 
De investering voor deze workshop bedraagt        
€ 195,- (excl. btw en incl. CVI assessment!) De 
groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 
deelnemers.  

Meer weten of aanmelden?
Wil jij weten of deze workshop iets voor jou is 
of wil jij je direct aanmelden? Kijk voor actuele 
data van deze workshop op www.iinua.nl/
workshops-trainingen/
Of neem contact op met Gerda van Limburg, 
eigenaar van IINUA, via 06-10029864 of via 
gerda@iinua.nl.

iinua  -  gerda@iinua.nl  -  06 10029864  -  www.iinua.nl


